Příloha číslo 1

Dotazník stažení výrobku z trhu
Záznam z jednání – informace pro klienta/pojišťovnu

HV Group, s.r.o.
Se sídlem: Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha-Smíchov, IČO: 27255999
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108045
Registrovaná jako samostatný zprostředkovatel dle zákona 170/2018 Sb.
Zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací povinnosti dle zákona 170/2018 Sb,.

Údaje o klientovi či zájemci o pojištění (dále jen klient)
Jméno a příjmení/název obchodní ﬁrmy:
Bydliště/sídlo:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00

Datum narození/IČO: 00001279
Telefon:

236 031 111

Zastoupený:

E-mail:

podatelna@stc.cz

Tomášem Hebelkou, MSc., generálním ředitelem

Všeobecné informace, informace o výrobcích
Jaký je Váš předmět činnosti? příprava a tisk bankovek, cenin, cenných papírů, státních dokumentů a dokladů
Druh a funkce výrobků: bankovky, osobní doklady (cestovní pasy, občanské průkazy), jízdenky, tab. a alk.kolky atd
Které výrobky jste zavedli během posledních dvou let?

produkce se stíracím polem (losy, pohlednice), květen 2019 Track and Trace (sledování pohybu zboží), občanský
průkaz s biometrickým údajem (změna technické specifikace produktu)
příprava výherních losů
Připravujete zavedení nového výrobku?

Ano

Ne

Jste výrobce konečných výrobků?

Ano

Ne

Jste výrobce výrobků, které jsou součástí jiných výrobků? Pokud ano, speciﬁkujte
například název a komu jsou dodávány.

Ano

Ne

Kolky, které se následně dodávají k tabákovým a alkoholovým produktům. Nicméně žádný z výrobků není
přimícháván jako součást dalšího výrobku, jedná se např. o plastové karty bez personalizace, kdy zákazník si
personalizaci provádí sám nebo generování kódů T and T(ke sledování výrobků) výrobcům cigaret.
Vyrábíte dle vlastního projektu?

Ano

Ne

Vyrábíte podle dokumentace odběratele?

Ano

Ne

Vyrábíte pro zahraničního partnera pod jeho značkou? Pokud ano, speciﬁkujte
druh výrobků a jméno partnera:

Ano

Ne

Ano

Ne

Daňové kolky (Burkina Faso)

Prodáváte výrobky jiných výrobců?
Činíte tak pod označením své ﬁrmy nebo ochrannou známkou?

Ano

Ne

% obratu

Prodáváte výrobky i výrobců, které neznáte nebo byste je nebyli schopni identiﬁkovat
v případě reklamace či nároku na náhradu škody či újmy.

Ano

Ne

% obratu
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Uveďte tři své největší dodavatele. U každého uveďte jaké výstupní výrobky, suroviny a materiály Vám dodávají:
Jméno dodavatele

Výrobky, suroviny a materiály

Atos
Sicpa
Papierfabrik Lousental

Kam dodáváte své výrobky?
✔ ČR

97 % obratu

✔ Evropy

2 % obratu

✔ Svět bez USA a Kanady

pod 1 % obratu

USA a Kanada

% obratu

V případě USA a Kanady speciﬁkujte jméno odběratele a druh výrobků:

Komu jsou Vámi vyráběné výrobky určeny?
✔ Maloodběratelům

2 % obratu

✔ Velkoodběratelům

98 % obratu

Uveďte pět největších odběratelů:
Jméno odběratele

% obratu

Ministerstvo vnitra

50

Česká národní banka

13

Generální ředitelství cel

11

Ministerstvo dopravy

9

dopravní podniky

2

Jsou Vaše výrobky prostřednictvím Vašich dealerů nebo distributorů dále měněny
či servisovány?

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Zajištění kvality, podmínky dodávek
Jaké postupy podléhají zajištění kvality?
✔ Vývoj

✔ Projektování

✔ Výroba

✔ Distribuce

Máte vlastní vývoj, výzkum či využíváte dodavatelských služeb? Speciﬁkujte:

výroba dle vlastních projektů cca 50%, zbytek dle projektu odběratele - dopřesnění osobně
Jsou Vaše výrobky identiﬁkovatelné? Přistupujete ke značení výrobků a jejich dodávek?
Jakými údaji jsou opatřeny sériové výrobky? Speciﬁkujte:

Obchodní jméno podniku či její zkratka (STC), některé bez označení
Jsou výsledky testů evidovány? Pokud ano v jaké podobě?

V papírové (laboratorní deníky) i v digitální podobě (uložení na serveru STC)
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Jak dlouho evidenci archivujete?

10 let

Jaké je průměrné procento zmetků v poměru k celkové výrobě? do 1 %
✔ Ze 100 %

Jak je prováděna výstupní kontrola Vašich výrobků?
Kritéria pro výstupní kontrolu:

✔ Namátkou

✔ Dle požadavků odběratele

DIN - uveďte jejich čísla:
✔ ISO normy - uveďte čísla: 10373-3/7810/7816-1/10373-1/7816-2/18745-1
✔ Jiné normy:

CQM, v. 2.18/ICAO 9303/

Zahrnují Vaše kontroly výrobní postupy Vašich dodavatelů? Pokud ano, v jaké formě?

Ano

Ne

Audit významných dodavatelů zaměstnanci STC a pravidelné roční hodnocení dodavatelů zaměstnanci STC
Ano

Jste držitelem českých či mezinárodních ocenění kvality? Pokud ano, kterých?

Ne

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14298:2021, ISO 45001:2018 - změny a doplnění
Podléhají Vámi vyráběné výrobky zkušebnictví, popř. máte atest na výrobky
do zemí, kam jsou dodávány?

Informace o výrobku

Ano

Ne

(Pokud se jedná o více než jeden výrobek, použijte přílohu 1)

Název výrobku a jeho popis včetně funkce:

personalizované osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas - cestovní, diplomatický, služební atd.)

Je výrobek určen pro další zpracování v oblasti automobilového nebo leteckého průmyslu?

Ano

Ne

Rok uvedení výrobku na trh: 2006 (v dané či obměněné podobě možná i před tímto rokem)
Obrat z prodeje výrobku za poslední tři roky a předpoklad pro rok následující:

tržby z prodeje výrobků v tis.Kč

2019

2020

2021

2022 očekáv.

občanský průkaz

123 077

115327

156 550

201 926

cestovní pasy

399 788

316 561

535 652

473 151

řidičské průkazy

55 327

71 794

57 378

57 800

ostatní pasy

5 588

5 301

4 801

22 252

Výrobek je vyráběn:

✔ Dle vlastního projektu
✔ Dle dokumentace odběratele

V licenci
Výrobek je vyráběn:

Kusově
Sériově

Objem série: podoba výrobku je dána technic.specifikací, časová platnost.
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Způsob označení výrobku:

Název ﬁrmy

Označení součástky, dílu

Ochranná známka

Označení série

Existují záznamy, z nichž se dá vysledovat, kdy se výrobky, o jejichž stažení jde,
právě nacházejí?
2

Roční výroba (kusy, tuny, m, m ):

Ano

Ne

2021:OP (1,2 mil.ks), CP (440 tis.ks), ŘP (676 tis.ks), ostatní pasy (2 tis.ks)
Ano

Ne

Ano

Ne

Je výrobek vybaven návodem (označením) i cizojazyčných verzích?

Ano

Ne

Jste si vědomi nějakých neobvyklých rizik, která jsou s použitím Vašeho výrobku
spojena? Pokud ano, uveďte, jak na ně uživatele upozorňujete.

Ano

Ne

Má výrobek certiﬁkát nezávislého orgánu? Pokud ano, jakého?

Ano

Ne

Používáte subdodavatele? Pokud ano, v jaké fázi do výroby zasahují?

Kdo provádí úpravu a balení výrobku?

zaměstnanci expedice
Jsou používány speciální obaly, které brání kontaminaci výrobku? Pokud ano, jaké?

papírové krabice, folie,

V případě vývozu do USA uveďte:
Rozložení výroby mezi jednotlivé státy s uvedením odpovídajícího obratu pro každý výrobek:
Výrobek

Stát

Obrat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Způsob vývozu:

Prostřednictvím pobočky v USA
Prostřednictvím agenta v USA
Jako součást výrobku jiného výrobce
Jiným způsobem: Ano

Máte oprávnění v USA podnikat? Máte na území USA majetek?

Ne

Uveďte podrobnosti o podmínkách a zárukách (včetně ústních) poskytnutým americkým prodejcům a dodavatelům:

Jsou američtí prodejci pojištění pro případ své povinnosti nahradit škodu či újmu
způsobenou vadným výrobkem? Pokud je Vám známo, uveďte limit plnění:

Ano

Ne

-
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Informace ke stažení
Máte zpracován krizový plán ke stažení výrobku?

Ano

Ne

Existuje krizový štáb?

Ano

Ne

Je nutné, aby při případném stažení výrobku spolupracovali Vaši distriburoři?

Ano

Ne

Pokud ano, jsou instruováni?

Ano

Ne

Existuje možnost, že stažení Vašeho výrobku iniciuje jiný výrobce? Pokud
ano, uveďte podrobnosti:

Ano

Ne

Uveďte předpokládané náklady na stažení výrobku, které u Vás přicházejí v úvahu v následujících 12 měsících:

Kolika výrobků by se stažení týkalo?

Byl během posledních 5 let některý z Vašich výrobků stažen z trhu? Pokud ano,
o který výrobek se jednalo?

Ano

Ne

Ano

Ne

Kdo rozhodl o stažení výrobku z trhu?

Jaká byla příčina stažení?

Rozsah stažení (počet kusů, m2, m, l):

Jaká byla výše nákladů na stažení výrobku vynaložená třetí stranou?

Měli jste již někdy v minulosti sjednáno pojištění pro případ stažení výrobku z trhu?
Pokud ano, uveďte jméno pojistitele, výši limitu pojistného plnění, druh výrobku:

Požadovaný rozsah pojištění
Sublimit pojistného plnění v Kč Spoluúčast v Kč

Doložka V100 pojištění nákladů
10,000.000
na stažení výrobku z trhu
Požadovaná doba trvání pojištění:

Územní rozsah

10.000

Svět mimo USA a Kanady

Od: 1.1.2023

Do: 31.12.2026

Zájemce uděluje společnosti HV Group, s.r.o. plnou moc k poptávce pojištění dle vyplněného dotazníku, zjištění stávajícího
stavu a zjištění škodního průběhu.
Zájemce a HV Group, s.r.o. se zavazují vzájemně chránit své obchodní tajemství. HV Group, s.r.o. se zavazuje, že podklady,
informace a materiály, které od zmocnitele získá, bude využívat pouze pro potřebu pojištění.
Zplnomocnění se vztahuje i na zaslání stávající pojistné smlouvy.

Ano

Ne

Podpis klienta/zájemce
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Doplňující informace:
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Příloha k Dotazníku stažení výrobku z trhu
Přehled tržeb za roky 2019 – 2021 (skutečnost) a očekávané tržby roku 2022 u dalších vybraných
produktů mimo personalizovaných dokladů, které jsou již uvedeny v dotazníku na str.3:
Tržby za ostatní produkty v tis. Kč
bankovky
tabákové nálepky
alkoholové nálepky
jízdenky
dopravní kupóny
karty plastové i papírové
víza
PKP (povolení k pobytu)
ORV (osvědčení o registraci vozidla)
losy
akcie, obligace, certifikáty

2019
202 442
131 987
50 041
35 134
1 734
8 388
14 732
21 162
39 638
0
4 412

Z tohoto druhu rizika nebyla evidována žádná škodní událost.

2020
197 209
117 646
38 305
23 306
1 395
4 168
12 404
24 707
45 513
0
9 008

2021
očekáv.2022
190 240
164 058
124 069
113 919
48 121
46 707
23 709
28 296
1 804
2 401
8 955
7 304
3 239
22 252
31 095
31 502
47 213
48 730
587
1 950
4 298
9 726

